
Mestské zastupiteľstvo v Strážskom 

 

 

 

Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

v Strážskom  

konaného dňa 02.mája 2012 

 

 

 

Prítomní:  PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef 

Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová,  

  MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

  

Návrhová komisia: Ing. Viera Venglarčíková, Michal Knap, Ing. Ľubomír Vaľko 

Hlasovanie: 

Za: Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  MUDr. Dana Jurečková, 

Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Martin 

Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Ľubomír Vaľko,  

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová 

 

Overovatelia:  Ing. Viera Venglarčíková, Michal Knap 

Hlasovanie:  

Za: Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák,  MUDr. Dana Jurečková, 

Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, Michal Knap, Martin 

Šuľak, Zdržal sa : Ing. Viera Venglarčíková, 

Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová 

 

Zapisovateľka:         Jana Balická 

 

 

O t v o r e n i e 

 

Riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril o 14,30 hodine a viedol Ing. Vladimír 

Dunajčák, ktorý privítal poslancov a ostatných prítomných. 
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P r o g r a m : 

 

1.    Otvorenie 

2.    Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3.    Schválenie programu zasadnutia MsZ 

4.    Kontrola plnenia uznesení   

5.    Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ 

6.    Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych poplatkoch za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske   

7.    Návrh VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia 

8.    Návrh na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku služieb mesta Strážske  

9.    Prehľad o spotrebe energií za rok 2011 objektov, ktoré prevádzkuje MsPS  

10.  Správa o stave tepelných rozvodov v meste a harmonogram plánovanej rekonštrukcie  

11.  Informácia o Národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach 

12.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie 

       k 31.12.2011 na MsÚ 

13.  Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie  

       k 31.12.2012 v MsPS  

14.  Informácie zo zasadnutí komisií 

15.  Interpelácie poslancov 

16.  Diskusia - Rôzne 

17.  Záver                   

 

Hlasovanie za schválenie programu : 

Za : Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, 

MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Neprítomní : PhDr. Liduška Bušaničová, Mgr. Eva Lacová 

 

K bodu č. 4 : Kontrola plnenia uznesení 

 

Informuje primátor : 

Úloha z uznesenia č. 190/2012 zo dňa 01.03.2012 vypracovať správu o stave tepelných 

rozvodov v meste a harmonogram plánovanej rekonštrukcie a úloha vypracovať rozpis 

spotreby energií jednotlivých objektov v správe MsPS za rok 2011 :  

- úlohy splnené a sú samostatnými bodmi programu dnešného zasadnutia MsZ. 
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- Predaj osobných motorových vozidiel za zostatkovú cenu podľa znaleckého posudku.  

Zostatková cena osobného motorového vozidla Škoda Octavia 1.6, evidenčné číslo MI-444 

AC, rok výroby 1997 je 1 420 € s DPH.  

Zostatková cena osobného motorového vozidla Hyundai Sonata 2.0i, evidenčné číslo  

MI – 404 BE, rok výroby 2004 je 2 934 € s DPH. 

Za týmto účelom bola vypísaná obchodno-verejná súťaž, preto primátor vyzval predsedu 

výberovej komisie Ing. Cacaru, aby MsZ informoval o výsledku tejto súťaže. 

Ing. Cacara informoval, že do tejto súťaže sa nikto neprihlásil a komisia doporučuje 

postupovať v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta. 

-Úloha predložiť materiálno-technické zabezpečenie počítačovej miestnosti bola splnená. 

O slovo požiadala Mgr. Babjaková, zástupkyňa riaditeľa ZŠ, ktoré jej bolo hlasovaním 

udelené.  

Hlasovanie za udelenie slova : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Dušan Cacara, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, 

Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková 

 

Mgr. Babjaková vo svojom vystúpení podrobne vysvetlila spôsob zabezpečenia výpočtovej 

techniky pre počítačovú miestnosť, ktorá už bola zakúpená. 

Ing. Cacara poukázal na to, že touto úlohou bolo potrebné vypracovať iba spôsob 

zabezpečenia a nie samotné zabezpečenie výpočtovej techniky. Zo strany MsZ nebolo presne 

definované, čo je požadované. 

Kontrolu plnenia uznesení zobralo MsZ na vedomie. 

 

K bodu č. 5 : Riešenie pripomienok zo zasadnutí  

 

Informuje primátor : 

Pripomienky : 

Mgr. Hajdučko – na ul. Jahodná je prepadnutý kanál. 

MUDr. Jurečková – na ul. Pod hradom je potrebné opraviť chodník. 

P. Šuľak informoval, že najnutnejšie opravy chodníkov v meste budú realizované v rámci 

zhotovenia chodníka na ul. Mierovej. 

Primátor doporučil, aby rekonštrukcie a opravy chodníkov v meste boli riešené komplexne po 
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prejednaní s poslancami. 

Ing. Dvorščák – na aký účel boli použité finančné prostriedky, ktoré sa získali z nájmov 

obytného bloku U3 a prečo neboli prevedené značné finančné prostriedky na účet mesta od 

roku 2007 až koncom roka 2011 až po mojej pripomienke. Je potrebné vypracovať takýto 

prehľad od začiatku prevádzkovania tejto budovy t. j. od roku 2003. Ako je možné, že vznikli 

dlžoby na nájme v budove U3, keď sú byty prideľované až po zložení finančnej zábezpeky. 

Ing. Lecáková, vedúca ekonomického oddelenia – tento prehľad  doteraz nebol od Domspráv 

predložený, hoci p. Ondová ho mala už rozpracovaný. 

 

Riešenie pripomienok zo zasadnutí zobralo MsZ na vedomie. 

Ing. Cacara, zástupca primátora mesta informoval, že bol poverený primátorom v ďalšom 

vedení tohto zasadnutia MsZ, vzhľadom k tomu, že primátor musel nutne odcestovať. 

  

K bodu č. 6 : Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych 

poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske   

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma už pred zasadnutím MsZ  dňa 01.03.2012, 

ktorý vtedy MsZ zobralo iba na vedomie, pretože nebola splnená  podmienka zverejnenia na 

webovom sídle mesta 15 dní pred zasadnutím MsZ. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór vysvetlil o aké zmeny sa jedná a z čoho vyplynuli. 

 

Hlasovanie za schválenie Dodatku č. 2 k VZN mesta Strážske č. 6/2010 o miestnych 

poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Strážske  : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

K bodu č. 7 : Návrh VZN č. 3/2012 o ochrane životného prostredia 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. P. Bočková, spracovateľka tohto návrhu 

podrobne informovala o legislatívnych zmenách v zákonoch o ochrane životného prostredia 

v poslednom období, preto nadväzne na to bolo potrebné vypracovať tento návrh VZN. 

P. Šuľak poukázal na to, že VZN je vypracované v zmysle platných zákonov, ale 

rešpektovanie týchto predpisov zo strany niektorých občanov nie je tak ako by to malo byť, 

čo veľmi sťažuje činnosť MsPS v tejto oblasti. 
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Ing. Cacara – mala by byť aj väčšia spolupráca zo strany občanov s mestskou políciou, aby 

porušenia VZN boli sankcionované a tak postupne došlo aj k zlepšeniu ochrany životného 

prostredia. 

MUDr. Jurečková doporučila, aby na miestach, kde dochádza k porušovaniu predpisov bol 

nainštalovaný kamerový systém. 

Ing. Vaľko doporučil, aby finančné pokuty boli ešte vyššie ako sú navrhované vo VZN. 

Ing. Cacara – sankcie musia byť v súlade so zákonom, takže ich výšku nemôžeme určovať 

ako chceme. 

P. Roman, náčelník MsP upresnil podmienky postihov pri porušení VZN o ochrane životného 

prostredia. 

Ing. Marko dal návrh, aby boli do VZN do preambuly doplnené čísla zákonov, v súlade s 

ktorými bolo VZN vypracované. 

 

Hlasovanie za návrh Ing. Marka o doplnení VZN : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, 

Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Martin Šuľak  

 

Hlasovanie za schválenie VZN č.3/2012 o ochrane životného prostredia s doplnením : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

K bodu č. 8 : Návrh na obsadenie funkcie riaditeľa Mestského podniku služieb mesta 

Strážske  

 

Keďže na zasadnutí MsZ nebol prítomný primátor, ktorý je v zmysle zákona predkladateľom 

návrhu kandidáta na túto funkciu, tento bod programu bol presunutý na najbližšie zasadnutie 

MsZ. 

 

K bodu č. 9 : Prehľad o spotrebe energií za rok 2011 objektov, ktoré prevádzkuje MsPS  

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Úvodný komentár mala p. Kováčová, 

poverená riadením MsPS. 

Po zodpovedaní otázok poslancov k spotrebám energií v jednotlivých objektoch v tejto 

správe MsPS,  MsZ zobralo na vedomie prehľad o spotrebe energií za rok 2011 objektov, 



- 6 - 

ktoré prevádzkuje MsPS. 

 

K bodu č. 10 : Správa o stave tepelných rozvodov v meste a harmonogram plánovanej 

rekonštrukcie  

 

Písomný materiál, ktorý vypracoval Domspráv s.r.o. Michalovce mali poslanci k dispozícii 

doma. 

Ing. Vaľko – kto uhradí náklady, ktoré vzniknú pri rekonštrukcii tepelných rozvodov ?  

Ing. Cacara – je to v zmysle energetických zákonov, uhradí ich prevádzkovateľ Domspráv 

s.r.o. Michalovce. 

Správu o stave tepelných rozvodov v meste a harmonogram plánovanej rekonštrukcie MsZ 

zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 11 : Informácia o Národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach 

 

Písomný materiál mali poslanci k dispozícii doma. Ing. Zamborová, referentka pre projekty 

a granty informovala o niektorých zásadných zmenách pri financovaní tohto projektu 

a termíne zapojenia sa do tohto projektu od 01.10.2012. 

  

Informáciu o Národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach MsZ zobralo na vedomie. 

 

K bodu č. 12 a č. 13 : Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole 

vykonávania inventarizácie k 31.12.2011 na MsÚ a Správa hlavného kontrolóra mesta 

Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie k 31.12.2012 v MsPS  

 

Písomný materiál mal poslanci k dispozícii doma. Ing. Marko, hlavný kontrolór informoval 

o výsledkoch a nedostatkoch zistených touto kontrolou, pričom poukázal, že sa stále opakujú 

niektoré chyby. 

 

P. Juhásová – musia sa opakovať stále tie isté chyby ? 

Ing. Cacara – každý zamestnanec mesta je povinný dodržiavať predpisy v oblasti, v ktorej 

pracuje, hlavný kontrolór je poverený MsZ, aby vykonával kontroly na jednotlivých 

strediskách a aby zistené nedostatky prispeli k skvalitneniu práce na všetkých úsekoch. 

 

Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania inventarizácie 

k 31.12.2011 na MsÚ a Správu hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrole vykonávania 

inventarizácie k 31.12.2012 v MsPS MsZ zobralo na vedomie. 
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K bodu č. 14 : Informácie zo zasadnutí komisií  

 

Vyraďovacia komisia - Ing. Dvorščák informoval o hodnote vyradeného majetku mesta 

v uplynulom období. 

 

Športová komisia a Komisia legislatívy a ochrany verejného poriadku – Ing. Vaľko 

informoval, že tieto komisie nemali zasadnutie v uplynulom období. 

 

Bytová komisia – informoval p. Knap 

 

Riešenie voľného bytu na ul. Laboreckej po p. Krištovej B. 

Byt č. B5 na ulici Laboreckej po p. Krištovej Beáte je voľný, nakoľko p. Krištová pred časom 

odišla do Veľkej Británie s tým, že sa onedlho vráti, avšak doteraz sa nevrátila. Byt je tak 

teda stále voľný a nevyužívaný. 

Komisia doporučuje prideliť tento nízkoštandardný byt č. B5 žiadateľovi vedenom 

v evidencii uchádzačov o byt – p. Tolvajovi Jozefovi. 

 

Hlasovanie za pridelenie nízkoštandarného bytu pre : 

MENO A PRIEZVISKO      ČÍSLO BYTU      NA DOBU 

Tolvaj Jozef                             B5                         do 30.11.2012 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

P. Ingrid Skoupilová žiada o výmenu kuchynskej linky, nakoľko pôvodná je umiestnená na 

stene, ktorá je kvôli zatekaniu vlhká a tvorí sa za ňou pleseň a linka sa začína rozpadávať. P. 

Skoupilová už v roku 2009 upozorňovala na zatekanie strechy, ale neriešilo sa to. Preto si 

linku do dnešného dňa opravuje sama. Avšak má obavy, aby sa linka nerozpadla, preto teda 

žiada o jej výmenu. 

Komisia doporučuje výmenu kuchynskej linky. Výmenou sa bude zaoberať správca bytu. 

 

MUDr. Jurečková – je možné ešte uplatniť reklamáciu na zatekanie strechy ? 

Ing. Venglarčíková informovala o tom, že strecha je z materiálu nižšej kvality s tým, že 

záruka je na 10 rokov. 

MUDr. Jurečková – kto z mestského úradu túto stavbu preberal a za akých podmienok ? 
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Ing. Cacara navrhol prijať úlohu na zdokumentovanie havarijného stavu strechy na budove 

U3, Obchodná 440 s analýzou príčin a prijatím opatrení. 

 

Hlasovanie za prijatie úlohy  zdokumentovať havarijný stav strechy na budove U3, Obchodná 

440 s analýzou príčin a prijatím opatrení : 

T : do 30. 6. 2012   Z : MsÚ 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Zápis z bytovej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Obchodno-podnikateľská komisia – informoval p. Knap 

 

P. Alena Sabolová, SNP 30,  066 01 Humenné  žiada o prenájom nebytového priestoru v OD 

Laborec v Strážskom na poschodí za účelom zriadenia kancelárie pre poskytovanie 

finančných služieb - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu nebytového priestoru pre p. Alenu Sabolovú, SNP 30, 

066 01 Humenné v OD Laborec na poschodí o výmere 13 m² za účelom zriadenia kancelárie 

pre poskytovanie finančných služieb: 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

P. Juraj Vaľo, Okružná 457,  072 22 Strážske žiada o prenájom nebytového priestoru na U2 

za účelom zriadenia chráneného pracoviska Reklamná agentúra - komisia doporučuje 

nebytový priestor na U2 na prízemí po ukončení nájomného vzťahu s p. Čorbovou.  

P. Čorbová je už dlhšiu dobu nezastihnuteľná. 

Ing. Cacara – je potrebné zistiť možnosti ukončenia nájomnej zmluvy pre neplatenie 

nájomného. 

       

P. Martin Hajdučko, Jahodná  518, 072 22 Strážske žiada o prenájom kolkárne  počas letnej 

sezóny 2012. Pokiaľ by sa našiel záujemca vo verejnej obchodnej súťaži, žiada o pridelenie 

predajného miesta na letnom kúpalisku - komisia doporučuje prenájom kolkárne počas letnej 

sezóny 2012.  
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P. Milina Kišová, 072 23 Oreské 160 žiada o prenájom pozemku na letnom kúpalisku 

v Strážskom pre umiestnenie predajného stánku počas letnej sezóny 2012 za účelom predaja 

rýchleho občerstvenia - komisia doporučuje. 

 

Žiadosť p. M. Hajdučka a p. M. Kišovej budú prejednané v bode Rôzne. 

 

P. Ing. Eugen Kovaľ, Komenského  669,  072 22 Strážske žiada o zníženie preinvestovanej 

čiastky z nájomnej zmluvy č. 285/09. Predmetnou nájomnou zmluvou mi bolo v zmysle 

článku VII. stanovené preinvestovať čiastku 50 000 Eur na stavebných úpravách, 

rekonštrukcií a technickom zhodnotení predmetu nájmu na vlastné náklady. Uvedená čiastka 

mala byť preinvestovaná v období  rokov 2009 až 2014. Túto čiastku žiada  znížiť na sumu 

20 000 € v nezmenenom časovom intervale - komisia doporučuje postupovať v zmysle NZ. 

 

Ing. Marko, hlavný kontrolór navrhol textovú formuláciu neschválenia tejto žiadosti. 

 

Hlasovanie za neschválenie žiadosti Ing. Eugena Kovaľa, Komenského  669,  072 22 Strážske 

o zmenu podmienok nájomnej zmluvy č. 285/09, týkajúcich sa zníženia dohodnutej čiastky na 

preinvestovanie na sumu 20 000 € : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, 

Zdržal sa : PhDr. Liduška Bušaničová, Martin Šuľak, Ing. Dušan Cacara 

 

P. Marek Barláš, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske žiada o prenájom časti pozemku parc. 

č. 106/4, ul. Pri parku v Strážskom, za účelom možnosti skladovania dreva a umiestnenia 

montovanej garáže. Jedná sa o časť pozemku, zelený pás cca 5,0 m od môjho pozemku par. č. 

106/7 po jestvujúci chodník v areáli požiarnej zbrojnice. Všetky náklady na opravu oplotenia 

zo severnej strany budú hradené na moje náklady a taktiež by som vykonával celoročnú 

údržbu priestranstiev danej časti /viď. príloha/ - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu časti pozemku parc. č. 105/4 cca 166 m² pre p. Mareka 

Barláša, Osloboditeľov 627, 072 22 Strážske za účelom možnosti skladovania dreva 

a umiestnenia montovanej garáže : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 
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COOP Jednota, spotrebné družstvo, Obchodná 2, 071 01 Michalovce žiada o odkúpenie 

pozemku pod Nákupným strediskom v Strážskom. Pri stanovení kúpnej ceny prosíme 

zohľadniť tieto podmienky:  

a/ Budova bola postavená v roku 1976 v rámci komplexnej výstavby  a doteraz slúži na        

uspokojovanie potrieb občanov. 

b/ V čase výstavby a aj po realizácií platná legislatíva neumožňovala kúpiť tento pozemok. 

Bolo to v čase, keď sa cena pozemku stanovovala podľa veľkosti mesta /obce/, pričom v tom 

čase cena bola 4,- ČSK/1 m
2 

. 

c/ O kúpu pozemku sme sa pokúšali opakovane v roku 2004, 2005 a 2008. K dohode nedošlo 

a celá záležitosť vyústila do zbytočného súdneho sporu. 

d/ Doteraz zaplatené nájomné a úroky za obdobie  od roku 2002 predstavuje sumu  

24 751,10 €- komisia doporučuje predať pozemok v zmysle platného VZN č. 13. 

 

Ing. Rohaľ, referent výstavby informoval o okolnostiach doterajších jednaní mesta s COOP 

Jednotou. 

Ing. Cacara – tento problém by som dnes neuzavrel, doporučujem to najprv prejednať 

s právnikom. 

Ing. Vaľko – navrhovaná cena na odkúpenie je podľa mňa veľmi nízka. 

Ing. Marko, hlavný kontrolór vysvetlil celkový priebeh sporu s COOP Jednotou.   

 

Hlasovanie za návrh komisie odpredať pozemok v zmysle znaleckého posudku : 

Za : Michal Knap, Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil 

Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Návrh komisie nebol schválený. 

 

Ing. Cacara navrhol poveriť primátora mesta rokovať o odpredaji pozemku pre COOP 

Jednota v minimálnej cene 15 €/m
2 

.
  

 

MsZ poveruje : 

primátora mesta rokovať o odpredaji pozemku pre COOP Jednota v minimálnej cene 15 €/m
2  

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 
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GVP, spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné žiada o odkúpenie pozemku parc. č. 1155/70 

k. ú. Strážske za účelom výstavby predajne potravín - komisia nedoporučuje odkúpenie 

pozemku a postavenie predajne v prezentovanej lokalite. 

 

Ing. Venglarčíková - Komisia výstavby a ÚP po pripomienkach občanov mesta k realizácii 

tejto stavby na webovom sídle  nedoporučuje schváliť výstavbu predajne. 

P. Šuľak – Komisia ŽP nedoporučuje výstavbu predajne GVP.  

 

O slovo sa prihlásil p. Gerboc, zástupca GVP, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

P. Gerboc vo svojom vystúpení prejavil veľké sklamanie k postoju MsZ neschváliť ich 

žiadosť o odpredaj pozemku na výstavbu predajne. Zároveň reagoval na pripomienky 

občanov s tým, že sa podmienky pre obyvateľov mesta výstavbou predajne zlepšia a nie 

zhoršia. 

Ing. Zamborová poukázala na zhoršenie životného prostredia, pokiaľ budú v blízkosti 

obytných blokov postavené ďalšie budovy, v tomto prípade nové predajne. 

MUDr. Jurečková – osobne by som uvítala takýto obchod, kde je možné prísť s nákupom až 

k autu, ale je potrebné nájsť vhodnú lokalitu, kde by nedošlo k zničeniu zelene a tým aj 

k zhoršeniu životného prostredia. 

 

O slovo sa prihlásil Ing. Bočan, ktoré mu poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie :  

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Vo svojom vystúpení navrhol umiestniť túto predajňu do priestorov plánovanej IBV smerom 

na Humenné, kde je počítané s umiestnením veľkej predajne, ktorá by spĺňala všetky kritériá. 

 

Ing. Rohaľ- návrh ÚP bol zverejnený mesiac pred schválením a mesiac po schválení, 

doposiaľ neboli žiadne pripomienky k nemu. 

Ing. Dvorščák poukázal na to, že už na predchádzajúcom zasadnutí MsZ navrhol na 
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umiestnenie tejto predajne priestor od budovy Chemik smerom ku zimnému štadiónu, kde by 

nemal mať nikto výhrady voči tomu. Je potrebné zmenu ÚP mesta, čo by nemal byť problém. 

Po tejto diskusii Ing. Cacara navrhol hlasovať o neschválení tejto žiadosti.  

 

Hlasovanie za neschválenie žiadosti GVP, spol. s.r.o., Tolstého 1, 066 01 Humenné 

o odkúpenie pozemku parc. č. 1155/70 k. ú.  Strážske za účelom výstavby predajne potravín: 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara,  Ing. Viera Venglarčíková,  

 

Aha, s.r.o., Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce žiada zmenu územného plánu mesta 

Strážske z dôvodu odkúpenia nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. mesta Strážske. Ide 

o časť parc. č. 1155/1 o výmere 28 m
2 

a parc. č. 1155/7 o výmere 720 m
2
. K žiadosti 

prikladáme situáciu širších vzťahov a technický návrh objektu - komisia nedoporučuje zmenu 

územného plánu. 

Aha, s.r.o., Štefana Kukuru 12. 071 01 Michalovce žiada o odkúpenie pozemkov časť parc. č. 

1155/1o výmere 28 m
2 

a parc. č. 1155/7 o výmere 720 m
2 

. V danej lokalite má záujem 

realizovať výstavbu zameranú na občiansku vybavenosť – Market Expres - komisia 

nedoporučuje výstavbu Market Expres v prezentovanej lokalite. 

 

Ing. Cacara navrhol hlasovať o  neschválení týchto žiadostí. 

 

Hlasovanie za neschválenie žiadosti Aha, s.r.o., Štefana Kukuru 12. 071 01 Michalovce 

o zmenu územného plánu a o odkúpenie pozemkov časť parc. č. 1155/1  o výmere 28 m
2 

a parc. č. 1155/7 o výmere 720 m
2
 : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera 

Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová  

 

EUROSUPORT, s.r.o., Cesta po Hradovou 39, 040 01 Košice žiada o odkúpenie pozemku na 

základe predkupného práva. Na základe zmluvy o nájme pozemku zo dňa 1.10.2008 

a dodatkov č. 1, 2, 3, 4 tejto zmluvy má nájomca predkupné právo, ktoré môže využiť po 

kolaudácií stavby prívodného kanála MVE. Kolaudácia stavby a jej právoplatnosť bola 

22.03.2012.  Týmto sú splnené podmienky na uplatnenie predkupného práva zo strany 

nájomcu. Nájomca EUROSUPORT, s.r.o. si týmto uplatňuje predkupné právo k časti 

prenajatého pozemku parc. č. 1823/5 o výmere 391 m
2 

 - komisia doporučuje postupovať 
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v zmysle Zmluvy č. 267/2008 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4.   

Ing. Venglarčíková, predsedkyňa komisie výstavby a ÚP – komisia doporučuje tento 

odpredaj pozemku. 

 

Po diskusii a pripomienkach niektorých poslancov žiadosť o odpredaj pozemku p. č. 1823/4 

o výmere 1360 m
2
 spoločnosti EUROSUPORT, s.r.o., Cesta po Hradovou 39, 040 01 Košice 

na základe  predkupného práva v súlade so Zmluvou č. 267/2008 a Dodatkov č. 1, 2, 3 a 4.   

MsZ zobralo na vedomie. 

 

STAVOCONZULT, spol. s.r.o., Stavbárov 3, 071 01 Michalovce žiada o prenájom 

pozemkov na zriadenie informačných, reklamných a propagačných bilboardov na parc.  

č. 369/1, 1682/1, 405/1, 1046 na dobu 10 rokov - komisia doporučuje.  

 

Ing. Vaľko - aká bude výška nájmu ?  

MUDr. Jurečková – je nejaký predpis alebo zákon ako majú byť tieto bilboardy umiestnené ? 

Ing. Rohaľ – je to v podmienkach povolenia výstavby. 

Ing. Venglarčíková – komisia výstavby a ÚP doporučuje schváliť. 

Ing. Cacara – navrhujem najprv vypracovať koncepciu umiestnenia bilboardov a výšku 

prenájmu. 

Hlasovanie za návrh obchodno-podnikateľskej komisie za schválenie žiadosti 

STAVOCONZULT : 

Za : Michal Knap, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, MUDr. Dana 

Jurečková, Mgr. Kamil Hajdučko, Proti : PhDr. Liduška Bušaničová,  Ing. Jozef Dvorščák, 

Magdaléna Juhásová, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak,  Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Tento návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie za prijatie úlohy predložiť celkovú koncepciu umiestnenia bilboardov a výšku 

prenájmu : 

T: do 30. 6. 2012   Z : MsÚ 

Za :Ing. Jozef Dvorščák, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. 

Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. 

Dušan Cacara, Proti : PhDr. Liduška Bušaničová, Neprítomný : Mgr. Kamil Hajdučko  

 

P. Ján Horňák, Mierová 629, 072 22 Strážske žiada o umiestnenie informačno-turistických 

reklamných máp mesta Strážske. Na mape budú vyznačené všetky významné kultúrne 
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pamiatky mesta. Všetky informácie ohľadne mesta a prevádzky MsÚ, MsPS mesta Strážske, 

Mestskej polície, CVČ, športových klubov a iné. Tieto informácie poskytneme mestu 

bezplatne a na vlastné náklady vyrobíme informačné tabule a reklamné tlačoviny za prenajatý 

priestor na mestských plochách. Ide o 4 veľké informačné tabule  a 20 menších voľných 

výstavných plôch - komisia doporučuje. 

 

O slovo požiadal p. Ján Horňák, ktoré mu poslanci hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Vo svojom vystúpení podrobne informoval o svojom zámere, ktorý doložil aj rozpracovaným 

návrhom informačno-turistickej reklamnej mapy mesta Strážske. 

Po vzájomnej výmene názorov medzi poslancami, zamestnancami mesta a p. Horňákom k tejto 

záležitosti bola navrhnutá úloha predložiť celkovú koncepciu umiestnenia informačných tabúľ. 

 

Hlasovanie za návrh obchodno-podnikateľskej komisie : 

Za : 0, Proti : Mgr. Eva Lacová, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : PhDr. Liduška 

Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko  

 

Tento návrh nebol schválený. 

 

Hlasovanie za prijatie úlohy predložiť celkovú koncepciu umiestnenia informačných tabúľ. 

T: do 31. 5. 2012   Z : MsÚ 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Mgr. Zuzana Čuchranová, Sibírska 165/4, 071 01 Michalovce žiada o zrušenie prenájmu 

nebytového priestoru na U2 v Strážskom z organizačných dôvodov - komisia doporučuje 

zrušiť bod B/7 uznesenia č. 188/2011 zo dňa 15.12.2011 prenájom nebytového priestoru pre 

Mgr. Zuzanu Čuchranovú, Sibírska 165/4, 071 01 Michalovce v budove U2 na prízemí 

o výmere 25 m
2 

za účelom zriadenia jazykovej školy. 
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Hlasovanie za zrušenie bodu B/7 uznesenia č. 188/2011 zo dňa 15.12.2011  prenájom 

nebytového priestoru pre Mgr. Zuzanu Čuchranovú, Sibírska 165/4, 071 01 Michalovce 

v budove U2 na prízemí o výmere 25 m
2 

za účelom zriadenia jazykovej školy : 

 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Vincent Nazad, Okružná 479, 072 22 Strážke žiada o zrušenie prenájmu garáže č. 6 na 

Chemiku II. ku dňu 01.05.2012 dohodou - komisia berie na vedomie a doporučuje zrušiť bod 

B/16 uznesenia č. 187/2011 zo dňa 10.11.2011 prenájom garáže č. 6 na Chemiku II. pre 

Vincenta Nazada, Okružná 479, 072 22 Strážske. 

 

Hlasovanie za zrušenie bodu B/16 uznesenia č. 187/2011 zo dňa 10.11.2011 prenájom garáže 

č. 6 na Chemiku II. pre Vincenta Nazada, Okružná 479,  072 22 Strážske : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Zápis z obchodno-podnikateľskej komisie je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia výstavby a ÚP – informovala Ing. Venglarčíková 

 

Informácia o postupe prípravy stavebných prác financovaných z EÚ. 

Komisia bola informovaná o postupe prác na zákazku :  

Modernizácia verejného osvetlenia – vzhľadom k tomu, že boli rôzne priemery stĺpov museli 

sa dať vyrobiť redukcie na osadenie výložníkov a taktiež vyvolaná zmena projektovej 

dokumentácie a stavebné práce (vzhľadom na nesúhlasné stanovisko od VSD na napojenie 

z trafostanice podľa pôvodnej projektovej dokumentácie) na napojenie rozvodnej skrine na 

ul. Agátovej, vznikli práce naviac vo výške 4 662,63 € s DPH (podľa predloženého krycieho 

listu) 

Ing. Rohaľ  podrobne vysvetlil dôvody, prečo došlo k prácam naviac a tým aj navýšeniu 

nákladov. Hlavný problém bol v tom, že niektoré stĺpy verejného osvetlenia boli atypické, čo 

nemohol predpokladať ani projektant a tým sa muselo aj prispôsobovať napájanie výložníkov 

redukciami. 
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Po diskusii a vysvetlení tohto problému poslancom bol predložený návrh na schválenie týchto 

prác naviac. 

 

Hlasovanie za schválenie prác naviac vo výške 4 662,63 € s DPH (podľa predloženého 

krycieho listu) : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková,  

Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Proti : MUDr. Dana Jurečková, Ing. Ľubomír Vaľko 

 

Komisia po oboznámení s návrhom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod 

parkoviskom na ul. Vihorlatskej (smer na Humenné) delimitáciou od Slovenského 

pozemkového fondu Bratislava doporučuje schválenie podania žiadosti na SPF. 

    

Hlasovanie za schválenie podania žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod parkoviskom na ul. Vihorlatskej, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Strážske  na parcelách KN-C číslo 2085/2 a 194/10, 

podľa geometrického plánu číslo 34974628-50/2011  zo dňa 17.4.2012 z majetku SR do 

vlastníctva mesta : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, Ing. 

Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

MsZ poveruje  

primátora mesta zastupovaním pri podaní žiadosti na Slovenský pozemkový fond ohľadom 

majetkoprávneho usporiadania pozemkov pod parkoviskom na ul. Vihorlatskej, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Strážske na parcelách KN-C číslo 2085/2 a 194/10, 

podľa geometrického plánu číslo 34974628-50/2011  zo dňa 17.4.2012 z majetku SR do 

vlastníctva mesta.  

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

MsZ prehlasuje, že 

parkovisko na ul. Vihorlatskej na parcelách KN-C číslo 2085/2 a 194/10 zameraných podľa 
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geometrického plánu číslo 34974628-50/2011  je vo vlastníctve mesta Strážske : 

Hlasovanie : Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, 

Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin 

Šuľak, Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Zápis z komisie výstavby a ÚP je k nahliadnutiu na sekretariáte primátora mesta. 

 

Komisia kultúry, školstva a mládeže – informovala Mgr. Lacová  

 

Komisia navrhla prerozdelenie dotácií nasledovne : 

 

ZO Oblastný výbor  SZPB /protifašist. bojovníci/ – suma 100 € 

OV SZCH Michalovce /chovatelia -pobočka Strážske/- 150 € 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Pánovho nanebovstúpenia Strážske – 800 € 

Rímskokatolícka cirkev , farnosť Strážske  - 1 520  € 

Rímskokatolícka cirkev Staré, filiálka Krivošťany  -  400 € 

Pravoslávna cirkevná obec Strážske –  480 € 

ZO ZPCCH /civilizačné choroby/ - 150 € 

                          

Hlasovanie za schválenie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Mgr. Lacová informovala o príprave a programe na Stražčanskom jarmoku, ktorý sa uskutoční 

dňa 18. a 19. mája 2012. 

  

Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry, školstva a mládeže je k nahliadnutiu na sekretariáte 

primátora mesta. 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

 

-  p. Juhásová informovala o tom, že všetci poslanci odovzdali majetkové priznania v zmysle 

príslušného zákona v stanovenom termíne.  
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Komisia ŽP – informoval p. Šuľak 

 

Upozornil na problém s opakovaným hasením požiarov odpadov, je podozrenie z úmyselného 

zakladania požiarov. 

Ing. Cacara – je potrebné podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. 

Zápis zo zasadnutia komisia ŽP je k nahliadnutia na sekretariáte primátora mesta. 

 

K bodu č. 15,16 : Interpelácie poslancov, Diskusia – Rôzne 

 

Mgr. Hajdučko – v meste je nedostatok parkovacích miest, je potrebné zriadiť nové 

parkovacie plochy. 

Ing. Cacara – v ÚP je plánovaná výstavba, ktorá však v rozpočte na rok 2012 nie je zahrnutá. 

Mgr. Hajdučko – častejšie kosenie na detskom ihrisku, je potrebné  tam zaviesť vodu. 

PhDr. Bušaničová poukázala na negatívne a arogantné reakcie obyvateľov mesta, ktorým 

vytýkala porušenie predpisov pri vývoze odpadu ku kontajnerom. 

Ing. Cacara – v takýchto prípadoch je potrebné volať príslušníkov mestskej polície. 

Mgr. Lacová – zlepšiť prostredie v priestoroch Domu smútku. 

P. Kováčová, poverená riadením MsPS – bola podaná žiadosť o NFP za účelom úprav 

vnútorných priestorov Domu smútku. 

Ing. Venglarčíková – súhlasím s požiadavkou zavedenia vody na detské ihrisko. 

Ing. Cacara navrhol prijať úlohu vypracovať technický návrh na dodávku vody na detské 

ihrisko aj s predbežnou kalkuláciou nákladov. 

 

Hlasovanie za prijatie úlohy vypracovať technický návrh na dodávku vody na detské ihrisko 

aj s predbežnou kalkuláciou nákladov : 

T: do 31. 5. 2012   Z : MsPS 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak, 

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Ing. Venglarčíková – je potrebné umiestniť lavičky do priestorov medzi budovu drogérie a DSS 

Harmónia. 

P. Šuľak – nie je problém zakúpiť a umiestniť lavičky do týchto priestorov, avšak len čo sa 
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zotmie, zhromažďujú sa na nich neprispôsobiví občania, ktorí ich ničia a určite je to tak aj teraz 

na detskom ihrisku. 

P. Knap – ako sa osvedčil kamerový systém v meste ? 

- na ul. Laboreckej stále nefunguje mestský rozhlas. 

P. Roman, náčelník MsP – jeho použitie zatiaľ nebolo komplexne vyhodnotené, u niektorých 

kamier v prípade silného vetra sú zábery nejasné. Jeho využitie by bolo prínosom, keby bol 

aspoň v niektorom vytypovanom čase operátor, ktorý by mohol operatívne zabezpečiť zásah 

mestskej alebo štátnej polície v prípade zistenia porušenia predpisov.  

Ing. Vaľko predložil návrhy štatútov športovej komisie a komisie legislatívy a ochrany 

verejného poriadku. Prejednanie a schválenie bude na najbližšom zasadnutí MsZ po oboznámení 

poslancov s týmito materiálmi. 

Ing. Dvorščák – je potrebné ešte opraviť niektoré lavičky pred DSS Harmónia. 

-na detskom ihrisku som doporučoval umiestniť reflektor na budovu MŠ,  z ktorej by bolo oveľa 

lepšie osvetlené ako je teraz. Môj návrh bol zamietnutý s tým, že reflektor sa umiestní na stožiar, 

na ktorom bude umiestnený kamerový systém. Doteraz sa tak nestalo. 

-na predchádzajúcom zasadnutí MsZ Ing. Venglarčíková upozornila na kamene, ktoré zostali po 

rekonštrukcii verejného osvetlenia, ktoré by mohli spôsobiť zničenie kosačiek pri kosení 

trávnika. Tohto času sú tieto kamene zhrabané na kôpkach, ktoré sú už zarastené trávou. 

Ing. Marko – umiestniť lavičky na pešej zóne pred OD Laborec, ktoré by slúžili hlavne pre 

starších občanov mesta bez ohľadu na to, či je to riziko ich zničenia vandalmi. 

- na základe zmien Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je potrebné novelizovať 

VZN č. 2/2009 o opatrovateľskej službe. 

Hlasovanie za prijatie úlohy novelizovať VZN č. 2/2009 o opatrovateľskej službe : 

T : do 31.05.2012   Z : MsÚ 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

O slovo požiadala Mgr. Kordeľová, riaditeľka CVČ, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním 

udelili. 

Hlasovanie :  

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 
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Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Mgr. Kordeľová vo svojom vystúpení oboznámila poslancov s plánovaným zájazdom Detského 

folklórneho súboru Stražčanik na Medzinárodný detský folklórny festival v Macedónsku. Na 

pokrytie nákladov predložila žiadosť o poskytnutie dotáciu 1000 €. 

Po výmene názorov medzi Mgr. Kordeľovou, poslancami a zamestnancami mesta bolo 

doporučené, aby teraz použila finančné prostriedky zo svojho rozpočtu a potom pri zmene 

rozpočtu mesta jej bude dodatočne schválené navýšenie. 

Ing. Cacara, predseda výberovej komisie informoval o obchodno-verejnej súťaži na prenájom 

kolkárne. Keďže sa nikto do tejto súťaže neprihlásil, komisia doporučuje obchodno-verejnú 

súťaž zopakovať.    

 

 P. Martin Hajdučko, Jahodná  518, 072 22 Strážske predložil žiadosť o prenájom kolkárne  

počas letnej sezóny 2012. Pokiaľ by sa našiel záujemca vo verejnej obchodnej súťaži, žiada o 

pridelenie predajného miesta na letnom kúpalisku - komisia doporučuje prenájom kolkárne 

počas letnej sezóny 2012. 

 

Ing. Marko objasnil, že prenájom kolkárne bez verejnej obchodnej súťaže počas letnej 

sezóny, môže byť realizovaný z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer prenajať 

kolkáreň týmto spôsobom musí však byť zverejnený na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred 

schválením prenájmu, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený. 

 

Po tomto objasnení a diskusii poslancov bol predložení návrh : 

 

Hlasovanie za schválenie zverejniť zámer na prenájom kolkárne z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre p. Martina Hajdučka, Jahodná 518, 072 22 Strážske pre zabezpečenie 

služieb obyvateľom počas letnej sezóny od 01.06. – 31.08.2012 : 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, 

Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara, Proti : Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomná : PhDr. Liduška 

Bušaničová 
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P. Milina Kišová, 072 23 Oreské 160 predložila žiadosť o prenájom pozemku na letnom 

kúpalisku v Strážskom pre umiestnenie predajného stánku počas letnej sezóny 2012 za 

účelom predaja rýchleho občerstvenia - komisia doporučuje. 

 

Hlasovanie za schválenie prenájmu pozemku pre p. Milinu Kišovú, 072 23 Oreské 160 

o výmere 52 m² na letnom kúpalisku v Strážskom pre umiestnenie predajného stánku počas 

letnej sezóny od 01.06. - 31.08.2012 za účelom predaja rýchleho občerstvenia: 

Za : Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna Juhásová, MUDr. Dana 

Jurečková, Michal Knap, Martin Šuľak, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan 

Cacara, Mgr. Eva Lacová, Ing. Ľubomír Vaľko, Neprítomná : PhDr. Liduška Bušaničová 

 

O slovo požiadala Ing. Búciová, ktoré jej poslanci svojim hlasovaním udelili. 

Hlasovanie : 

Za : PhDr. Liduška Bušaničová, Ing. Jozef Dvorščák, Mgr. Kamil Hajdučko, Magdaléna 

Juhásová, MUDr. Dana Jurečková, Michal Knap, Mgr. Eva Lacová,  Martin Šuľak,  

Ing. Ľubomír Vaľko, Ing. Viera Venglarčíková, Zdržal sa : Ing. Dušan Cacara 

 

Vo svojom vystúpení upozornila na vytvorenie konkurencie v prípade umiestnenia 

predajného stánku p. Kišovej na letnom kúpalisku. 

 

 

U z n e s e n i e   a    z á v e r   č .  1 9 2 / 2 0 1 2 

 

Záver rokovania vykonal Ing. Cacara, zástupca primátora mesta, ktorý poďakoval prítomným 

za účasť a rokovanie o 19,40 hod.ukončil. 

 

 

 

 

        Ing. Vladimír Dunajčák 

             primátor mesta 
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Overovatelia:   Ing. Viera Venglarčíková   Michal Knap  


